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ЕФЕКТЪТ НА СТАДОТО В 
ПРАВЕНЕТО НА БИЗНЕС

 Заглавието на тази глава е пряко свързано със 
статистиката, че 95% от бизнес начинанията не издържат 
повече от пет години и се провалят. Една от причините е, 
че често предприемачите следват тези действия, които те 
смятат за успешни. Лошото е, че това, което виждат, рядко 
има общо с действителността, тъй като много неща остават 
скрити и не са публично достояние.
 Нека ви дам един пример за семеен бизнес, 
който по мнение на собствениците му вървял чудесно в 
продължение на пет години, но след това рязко се сринал. 
Те не знаеха на какво се дължи това и какво да правят, 
защото имаха не по-малко работа отпреди, но все повече 
затъваха финансово. Този пример е пряко свързан с
темата – Ефектът на стадото в правенето на бизнес.
 Искам първо да уточня, че понякога по време на 
консултация се налага да върна клиентите ми съвсем 
в началото на създаването на тяхната дейност, за да разбера 
детайли, които могат да се окажат от ключово значение 
за намирането и/или решаването на възникналия проблем. 
Така се наложи и в този случай. Ставаше дума за салон за 
красота, който бе започнал дейност преди седем години с 
изцяло собствен начален капитал. Никола и Александра 
Антонови бяха продали прекрасното си жилище и сумата, 
взета за него, както и всичките си спестявания – общо около 
400 000 лв., бяха вложили в своето ново бизнес начинание. 
По-голямата част от парите бяха инвестирали в модерна 
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апаратура, която според тях, даваше на салона сериозно 
конкурентно предимство. Около 50 000 лв. бяха похарчили 
за ремонт и обзавеждане и бяха направили прекрасно
студио за красота, което ги бе радвало и им бе осигурявало 
чудесен стандарт на живот в продължение на 5 години. 
После обаче започнали да се появяват финансови проблеми, 
които след около две години станали критични.
От самото начало бизнесът на семейството започнал да 
работи отлично. Имал постоянна реклама на промоционални 
предложения, които го напълнили бързо, а отличната техника, 
интериор и обслужване дори надхвърляли очакванията на 
клиентите.
 Когато попитах Никола и Александра как са 
определили какви да са цените на услугите им и какъв е 
резултатът от промоционалните активности, разбрах, че са се 
спрели на цени, съпоставими с тези на техни конкуренти, без 
да правят собствено ценообразуване. Както и че никога не са 
начислявали разходи за амортизация.
 Наложи се да се запозная с начина на управление на 
средствата на семейството, и то не само в бизнеса им, но 
и личните. Оказа се, че харчат около 10 000 лв. на месец. 
По тяхно мнение сумата бе нормална за реализираните 
от салона им обороти и казаха, че преди не са изпитвали 
проблем с парите. Нямаха заплати, не се интересуваха от 
финансово планиране и не разбираха защо коментираме 
неща в миналото, вместо да се фокусираме върху 
настоящия проблем и неговото решаване. А аз всъщност 
правех точно това. Просто понякога причините са следствие.1
 1 Един пример от живота: представете си, че днес младо момче почине от 
инфаркт! Това ще бъде реално причината за неговата смърт. После обаче решавате да 
се поровите в миналото му и разбирате, че е приемал наркотици в продължение на 5 
години, което сериозно е увредило сърцето му, а инфарктът е настъпил вследствие от 
този ужасен порок... След това се връщате още по-назад и откривате, че е бил нервен 
тийнейджър, на когото някакъв психиатър решава да изпише като терапия известна 
доза успокоителни. Лечението приключва и момчето трябва да спре да ги приема, но 
вече е пристрастено към това да се успокоява с медикаменти и, за съжаление, открива 
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 Оказа се, че след като Антонови продали жилището 
си, взели ново с кредит. Купили си и две коли на лизинг, 
които преди две години заменили с нови. Тази замяна 
станала в период, в който те вече усещали първите 
финансови затруднения. Освен това едното им дете учеше в 
частно училище, другото – в частна детска градина, а това са 
скъпи услуги. За всички свои разходи семейството се 
нуждаеше от месечен бюджет около 10 000 лв. Най-важното 
в случая е, че те не съзнаваха, че бизнесът им никога не е 
изкарвал тези пари.
Сега вероятно се питате: как е възможно да не ги е изкарвал, 
щом те са ги харчели? Така е, не можеш да похарчиш пари, 
които нямаш. А Антонови за пет години буквално бяха изяли 
прекрасното си жилище и всичките си спестявания. Нека ви 
разкажа точно как е станало това.
 Техниката, в която бяха вложили над 300 000 лв. се бе 
амортизирала. Повече морално, отколкото физически, но е 
трябвало да бъде заменена. Затова се наложило да вземат нови 
машини, но на изплащане, защото през първите пет години 
не били заделяни разходи за амортизация. Така бизнесът се 
сдобил с допълнителен месечен разход от 5000 лв. за лизинг 
на техниката. Освен това наемът им бил повишен с 300 лв., а 
лизингите на новите им автомобили били с 200 лв. по-високи 
от предишните. Обаче семейство Антонови продължавало да 
харчи същите 10 000 лв. на месец, без да променя ценовата си 
политика. Междувременно бизнес средата им станала в пъти 
по-конкурентна, а правенето на промоции – масова практика. 
Рекламирали се процедури с машини, като по този начин се 
популяризирали машините повече от самите клиники. Което 
пък води до това, че машините се амортизират по-бързо 
разрешение на проблема си в наркотиците. Тук става ясно, че дрогата, довела до неговия 
сърдечен удар, се е появила в живота му вследствие на приема на лекарства, изписани 
години по-рано от лекуващия го лекар. В този случай лично според мен лекарят е убил 
младежа още преди 10 години с предписаната от него терапия. Но днес той е починал от 
инфаркт и това е, което всички виждат...
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морално, отколкото технически, но нека се върнем на салона 
на Никола и Александра.

 Вероятно сами се досещате, че след като разходите са 
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се увеличили с близо 6000 лв. на месец, а приходите не са 
се покачили, собствениците нямало как да си позволят да 
харчат същите 10 000 лв.? Така че проблемът е на лице и 
вече започва да се вижда, но тъй като семейството не знае 
как да го разреши, кандидатства за овърдрафт и такъв му е 
отпуснат в размер на 30 000 лв. По-късно става 50 000 лв., а 
след това го местят в друга банка и вече е 80 000 лв.
 Съвсем логично е, че при дефицит от поне 5000 лв. 
месечно, получените 80 000 лв. са били изядени от Антонови 
за малко повече от година. Сега придобихте ли яснота на 
какво се дължи критичното състояние на бизнеса им? И 
тук отново трябва да кажа, че това състояние е проекция на 
мисленето на управляващите го.
 Никола и Александра смятаха, че ако спрат промоциите 
и увеличат цените на процедурите, ще загубят много клиенти, 
защото бизнесът е разработен по този начин и хората са ги 
избрали точно затова. Конкуренцията им бе голяма, което 
също пораждаше страх от подобни действия. Но когато 
им предложих преструктуриране на активите и промяна в 
начина им на живот, с цел намаляване на личните разходи 
за определен период от време, в който да стабилизираме 
компанията, те посрещнаха това остро и с неодобрение. Ето 
как протече разговорът ни:

–   Икономията е майка на мизерията, г-н Благоев. 
Не сме дошли при Вас, за да ставаме мизерници, а за 
да се върнем в играта и да печелим, както печелехме 
през цялото време до днес.

–  Но вие и днес печелите, колкото сте печелили 
винаги, Никола. Просто досега сте харчили парите 
от продаденото жилище и  овърдрафта, но вече няма 
какво да изяждате. 

–  Чакайте! Ние апартамента сме го вложили в този 
бизнес и не сме изяли нито него, нито овърдрафта. 
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–  Овърдрафтът е отпуснат от банката, за да 
разполагате с оборотни средства. Истински късмет 
е, че сте получили толкова голям овърдрафт за вашия 
не толкова голям бизнес, а вероятно това се дължи на 
високи лихви, които плащате.

–   Но ние вече свихме семейните разходи и нищо не 
се получи...

–  Семейство Антонови, вие харчите поне 
5000 лв. повече, отколкото  изкарвате и това 
вече го доказахме. Така че или трябва да започнете 
да ги изкарвате, или да спрете да ги харчите. 
Въвеждането на нов подход в продажбите ще 
отнеме време, затова спешно трябва да реорганизираме 
активите ви и успоредно с това да започнем промяна в 
начина на продажба, за да повишим рентабилността 
на бизнеса. Ако сте готови за тази промяна, да 
действаме! Ако не сте, мисля, че всички знаем как ще 
свърши това.

–   Какво да правим с активите?
–  Вие вече сте изплатили близо 100 000 лв. от 

кредита за жилището си. В същото време неговата 
цена сега е значително по-висока, отколкото преди 
седем години. Ако го продадем и се преместите да 
живеете под наем в не толкова луксозен апартамент, 
вероятно ще осигурим около 150 000 лв. капитал 
и ще намалим месечните разходи за дома ви с 
около 1000 лв. От автомобилите, които карате, 
голямата загуба вече е понесена. За две години сте 
загубили над 30% от тяхната цена, така че не мисля,
че въобще има смисъл да ги коментираме. Относно 
образованието на децата ви, това не е нещо, в 
което бих искал да се меся, затова според мен 
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най-лесно е да продадем жилището. Веднага ще 
постигнем икономия от 1000 лв. и капитал – 150 000 лв. 
Разбира се, ще освободите поне още 3000 лв. от 
начина ви на живот за период от 6 месеца, а за това време 
ще се постараем да изкарвате повече и ще започнем 
да заделяме разходи за амортизация на машините. 
Защото, ако продължавате да работите така, 
след няколко години няма да имате пари дори за първа 
вноска на новата техника.

Вероятно се питате какво стана с този салон за красота, 
но ще ми отнеме доста време да ви разкажа всичко. 
Накратко, семейството продаде жилището и ограничи 
разходите си. Започнаха да посещават и семеен терапевт, 
което малко увеличи харчовете им, но пък сметнахме, 
че това ще закрепи семейството, за да успее то да премине 
по-лесно през тази криза. Не знам какво ще стане със 
салона им, но вярвам, че той ще работи по-стабилно, 
защото Антонови се оказаха разумни хора и започнаха да се 
образоват в правенето на бизнес. Направиха и последяващи 
консултации с финансист, юрист и т.н. и събраха още много 
полезна информация.
Но сега да се върнем на Ефекта на стадото в правенето 
на бизнес. Представете си колко хора се възхищават 
на начина на живот на тази фамилия и смятат, че те 
печелят доста добре от дейността си. За колко ли хора 
Антонови са били вдъхновение да започнат същия бизнес 
и да извършат същите активности? Колко от тях са взели 
техните цени и малко са ги подбили, за да имат конкурентно 
предимство в цената и да си помогнат в натрупването 
на клиенти... Е, не е ли бъдещето на един бизнес проекция 
на мисленето на неговите собственици и мениджъри?
Когато след време и тези, които са видели от Антонови, се 
сблъскат с проблеми, кой ще е виновен? Според тях вероятно 
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бизнес средата, нелоялната конкуренция, слабият персонал 
и т.н. А обяснението е много просто: Когато си преписал от 
някого невярно решена задача, то и твоята задача ще има 
грешно решение.



Ти водиш 9

  СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

Имам нужда от финансиране ........................................................14

Ефектът на стадото в правенето на бизнес..............................20

Социален капитал ..........................................................................28

Няма служители – няма бизнес ....................................................33

Не получавам това, което искам .................................................44

Високата летва .............................................................................64

Аз управлявам бизнеса си сам и всичко е наред ..........................69

Фокусирай се върху причината, не върху следствието .............77

Добър търговец съм, но конкурентите продават евтино....... 84

Клиентът така иска, какво да правя? .........................................93

Искам при мен да работят само късметлии ..............................98

Избрах тази локация, защото е с по-нисък наем ......................107

Продажби по инерция vs Продажби със стратегия ...................115

Усилия, облечени в логика ...........................................................125

Правя бизнес и ходя на работа, за да имам сигурен доход .......130

На този етап нямам пари за маркетинг ...................................136

Програмирани ..............................................................................143

Ирина и Александър .....................................................................151


